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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

Изх. № 9400-1877/19.05.2016г. 

 

 

 

ГОСПОДИН(ГОСПОЖО) .........................................................  .  

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 2, т.1 от  

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация Ботевград,СВИКВАМ Общинският съвет- 

Ботевград на десето  редовно заседание, което ще се състои на 

26.05.2016г. (четвъртък) от 17 .00 часа в малкия салон на 

читалище „Христо Ботев",гр. Ботевград, при следния проект за 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

1. Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и мерки за оси     

гуряване на безопасността на движение на територията на 

общината/вх.№1018/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2. Докладни записки : 

2.1.Докладна записка относно  удостояване със звание”Почетен гражданин 

на Ботевград”/вх.№1012/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.2.Докладна записка  относно  удостояване със звание”Почетен гражданин на 

Ботевград” и преименуване на спортна зала”Балкан”-Ботевград/вх.№1013/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.3.Докладна записка относно   заповед №ОА-207/12.05.2016 година на 

кмета на община Ботевград/вх.№1026/ 

Докладва:Мартин Тинчев –Председател на ОбС- Ботевград 

2.4.Докладна записка относно отчет за изпълнение на Програмата за 

закрила на детето в Община Ботевград през 2015 година/вх.№1014/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 
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2.5.Докладна записка относно разкриване на услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция в град Ботевград като делегирана от 

държавата дейност /вх.№1011/ 

Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.6.Докладна записка   относно отдаване под наем на недвижими имоти 

общинска собственост /вх.№1019/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.7.Докладна записка относно отдаване под наем на недвижими имоти 

общинска собственост /вх.№1020/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.8.Докладна записка  за даване съгласие за учредяване право на 

преминаване и право на прокарване през недвижим имот-публична 

общинска собственост/вх.№1030/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.9.Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право  на 

преминаване и право на прокарване /вх.№  1016 /         

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.10.Докладна записка  за допускане изработване на ПУП на имот  с 

идентификатор 05815.2.265 по кадастралната карта и кадасатрални 

регистри /КК и КР/ в м.Мухалница,гр.Ботевград /вх.№1022/   

 Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.11.Докладна записка за за допускане изработване на ПУП на имот  с 

идентификатор 05815.2.264 по кадастралната карта и кадастрални регистри 

/КК и КР/ в м.Мухалница,гр.Ботевград /вх.№1023/   

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.12.Докладна записка  за даване съгласие за внасяне на предложение в 

Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Васил Петров 

Костов/вх.№.№1005/ 

Докладва:Мартин Тинчев –Председател на ОбС- Ботевград 
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2.13.Докладна записка  за даване съгласие за внасяне на предложение в 

Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Росица  Петрова 

Костова/вх.№.№1006/ 

Докладва:Мартин Тинчев –Председател на ОбС- Ботевград 

2.14.Докладна записка за отпускане на финансови средства за участие на 

детски танцов състав за народни танци при НЧ”Христо Ботев-1884”-

Ботевград/вх.№1025/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.15.Докладна записка относно  отпускане на финансови средства за 

участие на художествени колективи при НЧ”Събуждане 1895/- с. Врачеш 

1024/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.16. Докладна записка относно  писмо от Администрацията на Президента 

на Република България/вх.№1028/ 

Докладва:Мартин Тинчев –Председател на ОбС- Ботевград 

2.17. Докладна записка относно попълване състава на ПК по социална 

политика и здравеопазване/вх.№1027/ 

Докладва:Мартин Тинчев –Председател на ОбС- Ботевград 

2.18.Докладна записка за предсрочно прекратяване на правомощията на 

Председателя на Общински съвет – Ботевград/вх.№1029 / 

Докладва:Тихомир Найденов –общински съветник 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                         МАРТИН ТИНЧЕВ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
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